El Públiic tanca una etap
pa des
sprés de cinc
any
ys d’intensa
a feina
a en el
e terriitori
L’espai culttural, pro
omogut per Xand
dri Calsa
apeu i la producttora
Cllack, ha acollit una
u
vuita
antena de
d concerts i 350
0 activita
ats
Coin
ncidint am
mb el fina
al de 20 16, l’espa
ai cultura
al El Púb
blic de Ma
ataró
canv
via per donar lloc a una n
nova etap
pa. Els dos impul sors que
e van
arrancar el projecte culturall fa mé
és de cinc anys han de
ecidit
desv
vincular-s
se de la marca
m
El P
Públic i se
eguir els seus
s
cam
mins en àm
mbits
diferrents. La producto
ora matarronina s’h
ha instal·lat al vive
er d’emprreses
d’eco
onomia social
s
de
el Cafè d
de Mar, des d’on continu
uarà la seva
activ
vitat cultu
ural i audiovisual. El cafè es
s transforrma i mutta de nom
m per
pass
sar a dir-se “L’Altrre”, però manté el
e lideratg
ge de Xan
ndri Calsapeu
per s
seguir tre
eballant per
p ser un
n pol per la cultura
a al centre
e de la ciu
utat.
El Pú
úblic clou així un cicle
c
de ccinc anys d’intensa
a feina en
n el panorrama
cultu
ural mataroní i d’haver
d
programa
at més de 350 activitats
s en
diverses exprressions culturals
c
i artístiqu
ues.
La sala, prom
moguda per
p l’emprrenedor Xandri
X
Ca
alsapeu i la produc
ctora
audiovisual Clack,
C
ha acollit
a
du rant aque
est lustre pràcticam
ment vuittanta
certs, amb noms com
c
Toti Soler, Iv
vette Nad
dal, Cris JJuanico, Cesk
conc
Freix
xas, Joan
na Serrat o Núria Graham. La línia editorial dels concerts
ha e
estat sem
mpre programar am
mb criterii de proximitat, ap
postar pe
er les
band
des emergents del territori i incidir en
e la mús
sica canta
ada en llengua
catalana.
Ubic
cat a Can Xammarr de Mata ró, l’espa
ai ha form
mat part d
durant aq
quest
temp
ps de l’A
Associació
ó de Sale
es de Concerts de
e Catalun
nya (ASA
ACC),
cosa
a que ha possibilita
p
at concert
rts com ell del canttant nord--americà Josh
Rous
se o el d'Enric
d
Mo
ontefusco
o, en el marc
m
del Curtcircu
uit. Tamb
bé ha
participat de cicles co
om el Cirrcuit Folc o el Mús
siques Trranquil·les
s, en
col·la
aboració amb el seu enss promottor, la Casa de la Música
a de
Mata
aró. A mé
és a més,, durant lles dues primeres tempora des l’espai va
acolllir mensu
ualment un cicle de jam session durant e
els mesos de
tardo
or i hivern.
La m
música, però, no ha esta
at l’únic àmbit trreballat d
dins d’aq
quest
proje
ecte. Tam
mbé s’han
n dut a te rme cicle
es de dans
sa com #
#elpublicd
dansa
1

e poesia en col·laboració
ó amb La
L Breu Edicions, desenes
s de
o de
pres
sentacions
s de llibrres i de d
documentals i fes
stes com les Reve
etlles
popu
ulars de Sant
S
Joan
n de 201 2 i 2013. De la mateixa
m
m
manera l’e
espai
ha a
acollit i fins i tot promogu t projecttes escènics que h
han servit de
prov
va per a espectacle
e
es futurs,, com Av
vui, Ovidi,, una cop
producció amb
Òmn
nium Marresme esttrenada a
al local de
d Can Xammar
X
e
el 2014 i que
recentment s’ha
s
prese
entat al F
Festival Litterarum
L
m de Mórra d'Ebre o al
CAT de Gràcia
a de Barc
celona.
Així mateix, un cop al mes s’h
han celeb
brat –sota
a el títol #uncafea
ambles xerrades
s prèvies
s a la inaugura
ació de les exp
posicions que
l’Ass
sociació Sant
S
Lluc
c per l’Arrt organittza a la sala d’ex
xposicions
s del
Col·llegi d’Apa
arelladors
s. També en el prropi espai s’han o
organitzatt una
trenttena d’ex
xposicions
s artístiqu
ues i foto
ogràfiques bàsicam
ment d’au
utors
mata
aronins o de la comarca.
c
No han faltat pre
esentacio
ons de llibres,
docu
umentals i reviste
es o un debat so
obre la cultura
c
lo
ocal durant la
campanya electoral de
d les ele
eccions municipals
m
s del 201
15 i tamb
bé el
segu
uiment de
e totes les
s nits elecctorals.
El Públic tam
mbé s’ha consolida
c
at com a residència d’activ
vitats com
m les
Info--Xerrades
s promog
gudes perr Dones Reporteres
R
s de Mata
aró, que hi ha
celeb
brat una tertúlia mensual,, les activitats lúd
diques d’A
ArTIJOC cada
mes o del col·lectiu
u artísticc El Dim
marts del Llimone
er, de llarga
traje
ectòria a la
l ciutat.
Els p
promotors
s del projjecte vole
en expres
ssament el
e seu agrraïment a tots
aque
ells col·le
ectius i personess que han confiat en e
els promo
otors
d’aquest equiipament privat
p
am
mb vocació
ó de serv
vei públic a la ciuta
at de
Mata
aró i a la comarca
a. “Creiem
m que he
em complert un ciccle en el qual
hem
m contribuït a mitig
gar el sotrrac que vivia
v
i viu encara la
a cultura de la
ciuta
at; en aquests
a
moments
m
sortosament ha
an sorgit i segue
eixen
aparreixent moltes
m
inic
ciatives q
que permeten albirar un pa
anorama molt
més engresca
ador que quan vam
m fer néix
xer el pro
ojecte”.
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